
LES GEVEN OVER SOLIDARITEIT,
DUURZAAMHEID OF

WERELDBURGERSCHAP? BIJ ONS BEN
JE AAN HET JUISTE ADRES. KLIK OP DE

LOGO'S & ONTDEK.

Iets gevonden in dit aanbod waar je je voor wil
inschrijven? Laat het ons weten.

Mail ons via internationalesamenwerking@sint-niklaas.be. Voor
meer info volg onze FB pagina

Keep these in mind:

- Understand what the author is trying 
to say: what story is she trying to tell?

- How can you help her tell it best?

Keep these in mind:
 

- If revisions need to be made, 
ask the author to do them

 
- Work using track changes so 

author can see your edits

LOKALE MONDIALE
THEMA'S IN JE KLAS

lager onderwijs

GRATIS TRAJECT ROND
DEKOLONISEREN VOOR 10 KLASSEN,
MAIL ONS SNEL EN WEES ER BIJ.

JONGE WERELDBURGERS

De jongeren van morgen worden met veel
informatie, meningen en nieuws

geconfronteerd. Meer dan ooit is het
belangrijk om al vroeg kritisch om te gaan met
informatie. Niet evident om hier als leerkracht

het juiste pad in te vinden. Met deze
organisaties ben je al een flink eind op weg.

SDG'S

Ken je de Werelddoelen of SDG's? Die kunnen
helpen van onze wereld een mooie en gezonde

plek te maken, waar niemand arm is en waar
we zorgen voor elkaar, de natuur en de

toekomst. We moeten samenwerken en elkaar
helpen. Dat is wat de SDG’s of Werelddoelen

proberen te doen. De kleurrijke logo’s 1 tot en
met 17 zijn herkenbaar voor iedereen over de
hele wereld. Benieuwd hoe je hiermee in de

klas aan het werk kan?

FILM

Met film kan je veel vertellen aan kinderen,
laat je hen een blik werpen op andere plekken
in de wereld en leg je een basis voor empathie

door verhalen. Ontdek een selectie
kwaliteitsfilms met bijhorende kant-en-klare
lesmappen en geef de nodige duiding aan je

leerlingen.

LEERKRACHTEN

Je wilt wel lesgeven over deze thema's, maar
mist wat bagage? Zin om eens te verdiepen in

een thema? We maken je wegwijs in het
aanbod van actuele mondiale thema's met

vormingen speciaal voor leerkrachten. 

AANBOD

https://www.facebook.com/Internationalesamenwerkingsintniklaas
https://www.facebook.com/Internationalesamenwerkingsintniklaas
https://www.mooov.be/nl/pQmjhl/educatie/educatie
https://www.studioglobo.be/aanbod?field_doelgroep_target_id%5B6%5D=6
https://sdgsatschool.be/nl
https://djapo.be/lageronderwijs/
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/577ede75-5345-45e0-89be-4615f2628636/Inspiratiebundel%20SDG.pdf
https://wijzijnkruit.be/wij-doen/events-webinars/
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten
https://11.be/themas
https://www.europahuis.be/nl/aanbod
https://myequator.net/nl/over-equator
https://www.ontdeksintniklaas.be/nl/zien-en-doen/sport-en-spel/op-zoek-naar-werelddoelen-onze-stad
http://sporenvankolonisatie.studioglobo.be/over-het-project

